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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А. П, В О Ј В О Д И Н И

Година XII Нови Сад, март 1963. Број 3

ДЕСЕТ ГОДИНА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊ А АДВОКАТА

1. јануара 1963. године навршило се десет година како је 
ступио у жжвот Уговор о социјалном осигурању адвоката, који 
је  закључен 28. децембра 1952. године између Савезног завода 
за социјално осигурање и Савеза адвокатских комора Југославије.

Закључењем овог уговора остварено је, у  оквиру пр01писа и 
Закона о адвокатури и Закона о пенз. осигурању, и осталих За- 
кона из 1материје осигурања, (инвалидско, здравстввно) настоја- 
вање адвоката да буду социјално осигурани.

Пре рата није &ило социјално осигурање адвоката. Неке Ко- 
море су имале своје посебне Пензионе фондове, који су имали 
да обезбеде минимално пензиско осигурање адвоката, a на бази 
плаћања месечних о с̂игзгра^ничких уплата. Највише предвиђена 
пензија била је 3.000 дин. a најнижа 900 динара, за адвокате, a 
половина овог изнова за удове и сирочад адво1каха, да изнесемо 
самјо стање у  Адвоматској комори у Новом Саду.

После рата је било јасно, да у  1промењ1еним условима, овакав 
нвачин осигурања не може уопште да одговара, па је настала 
оправдана тежња адвоката, да се репш њихово со1цијалнО' ооиту- 
рање. И сам први Закон о адвокатури из 1946. a после и садашњи 
из 1957. године, истакли ву ово право адвоката.

HaiKOH преговора Уговор о социјалном осигурању адвоката 
склопљен ,је 28. децембра 1952. године, a ступио иа снаху 1. ја- 
нуара 1953. године. Од тога времена је  Уговор неколико пута 
мењан и допуњаван, јер је постојал'а потреба да се усклади са 
новим 'законским прописима. И сада се воде преговори о понов- 
ној измени Уговора о соц. осигурању, па се иадашо да ће у нај- 
скорије време бити и потписан тај најновији Уговор.

По првом Уговору адвокати су били сви јединст1вено ооигу- 
рани на оенз. основ од 12.000 динара, a хаснијим уговором су 
утврђени пензиски разреди почев од IX. до за'кључно IV. са мо- 
гућностима да се за ванредне заслуге, a у  знак признања, адво- 
кати могу пензлонисати и са иа]вишим; пензисашм разредом. По 
данашшем стању гаајнижи осигуранички разред је  17.100. динара, 
a  највипш, редован, 24.750. динара.



Од почетка ocHrypaiiia Савез адвокатских комсра Југослави- 
је и све Адвокатске коморе су указттвале на' неке He^oicnaTKe у 
Уговору о соц. осигурању тежећи да се ови уклоне, да си у  т[рвом 
■реду повиси певзиски основ осигур.ања, јер шегова садашња ре- 
довна висина не одговара наишм економским условима, као и 
истакнути з.ахтев1и за неке друге измене и дО|пуне.

Несумн.иво је да је адвохатура, да су адвокати знатно о1без- 
бедили СБОЈу материјалну егзистенцију, већ и oihm m  првим Уго- 
вором о соц. осигурању, као и каснијима тај положиј појачавали, 
и да ће, на крају, гогвање бити решено на обостраио задовољство 
и адвоката и Савезног завода за социјално оситур1ан>е.

Од коликог је значаја за адвокате и члинове њиховигх поро- 
дица Уговор 0 социј.алном осигурањ1у  можемо да сагледа1мо, пра- 
вилно, анализирајући неке ефекте освгурања. за итротеклих 10 
година.

.Р|асполаже!МО, на жалост, само са подахрфма ш  подручја Ад- 
вокатске коморе у АПВ, али, у општем просеку ови подаци се 
пруиближно слажу и са подацима из осталих Адв01катских комора.

Према нашем прорачуну адвокати су за 10 година уплатили 
на име доприноса за социјално осигЈграње износ од преко 1 мили- 
јарде динара,а од тога адвокати Адвокатске коморе у АПВ износ 
од око 175. мил. динара. Свакако значајан финансијски напор, на- 
рочито када' се узме у 0|бзир чињеншда, да годишши просек актив- 
них адвоката кретао се изм ^у 2200 и 2500 адвоката у  земл>и. Из 
OBOira следи, да̂  су адвокати за социјално осигураше дали при- 
лично значајан доприиос, за минутих 10 година1

На подручју Адвокатске коморе у АПВ од 1. јануара 1953. 
до 31. децембра 1962. пензионисано је укупно 83 адвоката. Од пен- 
зионисаних аДвоката умрло је за ових 10 година 23 адвоката. По- 
родичну пензију уживају 52 удове и сирочади.

Ови бројеви јасно показују колико је зиачајно за адвокате 
њихово социгјално осигурање. A  оно је резултат разумевања по- 
требе адвокаггуре, како, раније код Владе ФНРЈ, тако и' сада код 
Савезног извршног већа и законодавца, који су својим прописима 
и одлукама омогзгћили да се ово тако важно питање за адвокатуру 
и адвокате повол>но реши. Баш ово разумевање нам даје пуно наде 
да he се и још отворена питања и оправдани захтеви адвоката по- 
вочшио решити код предстојеће измене Уговора о социјалном 
оси1урању,а да ће се, на крају, код измене и допуне постојећих 
Зажона, прећи са уговорног на законско осшгурање и тиме адво- 
кати изједначити са свим осталим трудбеницима код нас.

Коста Хаџи



ПРАВНА ОБЕЛЕЖЈА УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ 
ИЗДРЖ АВАЊ У

Уговор о ДОЖИВОТ1НОМ издржавашу има велики значај, у 
правним и животним односима грађана. Важност тог уговора 
признаје и истиче наш Зако« о наслеђивању од 11. јула 1955. 
год. Он посвећује целу своју главу наследноправним уговорима, 
a међу њима нарочито уговору о доживотном издржавању.

Уговор о доживотном издржавању је по својој правној при- 
роди уговор облигационог права, који се према његовим специ- 
јалним карактеристикама, може сматрати уговором суи генерис, 
те је сасвим разумљиво и оправдано што га Закон о наслеђива- 
њу не регулише у потпуности, већ само делимично, и то у оним 
аспектима који су од неопходне важности за савремени правни 
саобраћај. Као и сваки други облигациони уговор и уговор о до- 
животном издржав.ању има своја правна обе.лежја, која га карак- 
теришу и издвајају од других облигационих уговора и чине са- 
држину његове правне природе.

О правној природи овог уговора института већ раније било 
је говора, но пошто овде имамо један облигациони уговор који 
се због својих специјалних правних особина има сматрати уго- 
вором sui generis, исти као такав има и нарочита. правна обе- 
лежја, која се посебно уклаиају у његову правну природу, те 
их је с тога разлога неопходно потребно анализирати појединач- 
но, како би се ускладила правна схватања и нашла уједначена 
решења. Због тога правна обележја овог уговора делимо и то на 
следећа:

1. —  ОН ЈЕ ФОРМ АЛАН УГОВОР. У  члану 122 тач. 4 За- 
кона о наслеђивању наведено је, да је форма један битан услов 
за постојање овог уговора. Законски текст у коме се каже: „Уго- 
вор мора бити писмено саставл>еи и оверен од судије” значи да 
код овога уговора форма служи „ad solemnitatem” и без шеног 
испуњења нема уговора о доживотном издржавању. Према томе 
из овога произлази, да за пуноважност тога уговора није довољ- 
на обична писмена форма, већ свечана форма ксја се огледа у 
интервенцији надлежног судског органа којом се врши овера 
уговора и упозорење странкама на озбил.ност и последице уго- 
вора. Сврха ове форме претежно се остварује на терену заштите 
иктереса самих уговарача.

Специфични односи узајамних престација у овом уговору 
намећу странкама нарочита интерес у погледу сигурности извр- 
шења обавеза као и доказивању постојањаа уговора. За даваоца 
издржавања та сигурност је значајна, јер он постаје власник 
ствари који чине предмет уговора тек моментом смрти примаоца 
издржавања, док је дужан да своју обавезу сукцесивно изврша- 
ва од тренутка закључеша уговора. За примаоца издржавања 
форма значи q)eдcтвo, којим су тачно утврђена права у погледу 
његовог издржавања, што није од мале користи за ове односе 
с обзиром да се као прималац издржавања обично јавља само-



храно или за рад неспособно лице. Поред тога, у поступку за- 
кључења уговора форма за обе стране значи исто: упозорење на 
важност и правне последице утовора о доживотном издржавању.

У  Закону није изричито речено да је уговор о доживотном 
издржавашу ништав, ако није закључен у писменом облику, као 
што се то уобичава навести. Ми, сматрамо да је писмени облик 
овО'Г уговора један од битних елемената за пуноважност, тј. да 
писмени сблик овог уговора служи у овом 'случају ,,ad solemnita- 
tem”, a не само ad probationem. У  'противном, saiKOHCKa одредба о 
потреби писменог облика уговора не би имала сврху. Коначно, 
уколико уговор није састављен у писменом облику, он не може 
бити оверен од судије, a без овере не може ни да произведе прав- 
но дејство. He делишо мишљење које се појављује да овај уго- 
вор мора бити и сачињен од судије, јер ово из самог законског 
текста произлази. Писмени састав уговора могу и сами утоварачи 
сачинити, што обично и бива, и то лично, било уз помоћ трећег 
лица, те га поднети судији на читање и оверу. Овера уговора 
од судије састоји се у  ствари у  коистатацијиЈ да је угов1арач;има 
уговор прочитан, да су са његовом садржином у свему сагласни 
и да су га лично потписали.

Питање форме уговора о доживотном издржавању постави- 
ло се у  нашем праву нарочито у случају, када се односи који 
проистичу из издржавања регулишу између странака на начин 
који се не подудара са ситуацијом предвиђеном у чл. 122 Закона 
о наслеђивању. To је случај кад странке уговоре, да ће се дава- 
лац издржавања обавезати да издржава примаоца издржавања 
или неко треће лице, a прималац издржавања му још за свога 
живота ycTj'-na у  својину сву своју имовину или један део. Раз- 
лика се, дакле, састоји у томе, што се у случају ове варијанте 
уговора 0 доживотном издржавању не одлаже извршење пре- 
craipije примаоца издржавања до шегове смрти, већ се извршава 
одмах по закључењу уговора или доцније, али у сваком случају 
за време његовог живота.

Савезни Врховни Суд је у начелном мишљењу проширене 
опште седнице бр. 8/57 стао на становиште, да и овакав вид уго- 
вора о доживотном издржавању производи правно дејство и по- 
ред тога што као такав није предвиђен Законом о наслеђивању. 
У  погледу форме самог овог уговора ово начелно мишлзење 
истиче;

,,Да овакав уговор важи укалико испзчвава друге услове 
за важност уговора и уколико је закључен у облику који 
одређује посебан закон (На пр: писмени облик уговора по 
чл. 9 Закона о промету земљишта и зграда). Пошто овакав 
уговор постаје и важи независно од чл. 122 Закона о на- 
слеђивању, он правно важи иако није закл.учен у облику 
који одређује чл. 122 ст. 4 и 5 Закона о наслеђивању.”

Ззјштитној фувкцији форме предвиђене чл. 122 Закона о иа- 
слеђивању има места и кад је  у  питању поменути вид уговора



o доживотном издржавању. Ако се овом формом штите обе уго- 
ворене стране, као што смо то напред изнели, онда нема разлога 
зашто би та форма 5ила елиминисана код уговора који одступа 
од закона предвиђене ситуације само у погледу рока извршења 
обавезе једне стране. Ако би сврха форме била једино та да шти- 
ти даваоца издржавања због одлагања преноса својине, онда би 
доиста та форма била непотребна у случају уговора где је дава- 
лац издржавања већ постао власник ствари. Међутим, сврха ове 
форме не исцрпл>ује се само на заштити интереса даваоца издр- 
жавања. Она штити и примаоца издржавања у истој или можда 
још у већој мери. Заштитна функција форме овде је, двострана. 
Разлози који стоје на страни Јшођеша форме због заштите ин- 
тереса примаоца издржавања у чл. 122 Закона о наслеђивању, 
истк су и кад је у питању овај нешто измењени вид уговора о 
доживотном издржавању. Сем тога, нема разлога за искључење 
корисних страна форме које се представљају као заједничке за 
обе уговорне стране.

Из овог свега произлази да је уговор о доживотном издржа- 
вању у целшш строго формалан уговор, те је с тога и форма 
његовог закључења једна од битних правних обележја овог уго- 
ворног института..

2. —  ОН ЈЕ КОНСЕНЗУАЛАН УГОВОР; Уговор о доживот- 
ном издржавању настаје онда када су се уговарачи сагласили о 
његовоЈ садржини и о томе саставили писмену исправу која мора 
бити оверена од судије (чл. 122 ст. 4 ЗОН-а). Моменат сагласно- 
сти 0 његовој садржини и његовом писменом саставу је од одлу- 
чујућег значаја за започињање извршења уговорених обавеза 
странака уговорница. Зато приликом овере сачињене писмене 
исправе о овом уговору судија ће бити дужан, да прочита садр- 
жину исте и упозори уговараче на правне последице које она 
производи, на њихова права и обавезе као уговарача. Сем тога 
овде је нужна ингеренција суда, да утврди праву и слободну 
воЈву уговарача о њиховој сагласности на садржину ове писмене 
исправе, јер уколико би се из понашања и поступка неке од уго- 
ворних странака приметило да је та странка неспособна за из- 
јавлг пуноважне воље, судија несме да изврши оверавање овак- 
вог уговора ,јер је у томе случају његова слободна воља огра- 
ничена, тј. не постоји права сагласност о садржини овог уговора. 
Такав случај постоји кад један од уговорача у часу уговарања 
није способан за разузмно и нормално расуђивање услед пореме- 
ћаја душевне моћи, и ако то стање има карактер трајног душев- 
ног обољења.

3. - ОН ЈЕ ДВОСТРАНО ОБАВЕЗАН УГОВОР; Закл>уче- 
шем уговора о доживотном издржавагву настају обавезе за оба 
уговорача. Сваки од н>их је обавезан на извршење одређених 
радљи, односно чинидби предвиђених овим уговором. Настанак 
обавеза уговарача је условљен. Уколико не настану обавезе на



стрзни једног уговорача, неће настати самим тим ни на страни 
другога. Извршење ових њихових уговорних обавеза није усло- 
вљено узајамношћу. Давалац издржавања је први дужан да ис- 
иуни своје обавезе из уговора (да издржава примаоца издржава- 
н>а, односно да га чува и пази и имање му обрађује), док накнаду 
за то добија касниЈе после смрти примаоца издржавања. Уколи- 
ко давалац издржавања не испуни са своје стране своју угово- 
рену обавезу према примаоцу издржавања, или је пак неуредно 
извршава, не може у сваком случају бити говора, да примаоца 
издржавања обавезује да са његове стране овај уговор изврши, 
тј. да му да било какву наннаду, јер свај уговор фактички не 
постоји као такав. Такав случај у  коме давалац издржавања не 
испуњава са своје стране своју обавезу издржавања у односу на 
примаоца издржавања је један од битних разлога на страни при- 
маоца издржавања, да исти тражи раскид овог уговора у смислу 
чл. 125 ст. 1 ЗОН-а. Међутим, узајамност извршења, њихових 
обавеза која није условљена узајамношћу код уговора о дожи- 
Ботном издржавању из чл. 122 ЗОН-а, може изузетно доћи у 
обзир, уколико би се радило о посебном виду овог уговора у коме 
се по закл>учењу истог уступа у власништво одређен део имо- 
вине. У  томе случају овакав уговор се не сматра уговором о до- 
животном издржавању који је  регулисан Законом о наслеђива- 
н>у, него обичним двостраним грађанскоправним уговором који 
није забрањен a за чије регулисање важе општа правила о обли- 
гационим уговорима, a не она која су предвиђена у Закону о на- 
слеђивању.

4. —  ОН ЈЕ ТЕРЕТАН УГОВОР. Сваки уговарач код уговора 
0 доживотном издржавању прима накнаду за око што да]е дрЈ’- 
гоме уговарачу, односно трећем лицу. Давалац издржавања обез- 
бе^ује лримаоцу издржава1ња или трећем лицу потребна средства 
за живот, односно улаже потребна средства за обраду његовог 
имања, a за узврат добива један део имовине ил;1 сву имовину 
сауговарача. Према томе, нити давалац рЈздржавања даје издр- 
жавање бесплатно, нити му пак прималац издржавања даје у 
наслеђе део своје имовине или сву имовЈгау као поклон. Из овога 
произилази да је уговор о доживотнол! издржавању двострано- 
теретан уговор, у којем права једне стране, тојест даваоца издр-  ̂
жавања, настају кад престану права друге стране тј. примаоца 
издржавања, и који је  као такав регулисан одредбама чл. 122 — 
]27 Закона о наслеђивању, a наша га је судска пракса прихва- 
тила у целости као таквог. С обзиром да је уговор о доживотном 
издржавању дрвострано теретни уговор, a не доброчини нити без- 
теретни, прималац издржаваша је овлашћен, да истим обухвати 
целокупну своју имовину, без обзира што има законских наслед- 
ника, јер је његово право да располаже са својом имовином за 
живота, тј. да је оту^и путем било каквог дозвољеног теретног 
правног посла и у томе га нико не може спречити. Из овога би се 
могло извести; да утовор о доживотном издржавању, сачињен на



штету нужног наследника као тер>етни правни посао, спречава 
нужног наследника да тужбом остварује своје повређено право, 
с обзиром на чињеницу да се ту не ради о даровном уговору, који 
се може да редуцира путем спора у случају када је њиме окр- 
њено какво право нужног наследника.

5. —  ИМА ЕЛЕМЕНАТА АЛЕАТОРНОСТИ. Алеаторност се 
огледа у томе што давалац издржавања у  моменту закључења 
уговора не зна колико дуго ће давати издржавање примаоцу из- 
државања, те колико ће бити обавезан да му обрађује имање. 
Значи, у моменту закључења уговора углавном се незДа вредност 
давања примаоца издржавања (то је део имовине или сва имо- 
вина која се оставља у наслеђе), док се незна ни вредност дава- 
ња, даваоца издржавања. Колика ће ова вредност бити зависи 
од наступања смрти примаоца издржавања. Но и поред напред 
изложених елемената алеаторности који се појављују код овог 
уговора, исти се не може третирати као чист алеатораи уговор 
с обзиром на чињеницу која непобитно стоји, a то је, да су код 
уговора из чл. 122 Закона о наслеђивању јасно и диспозитивно 
одређена права и обавезе уговорача, као и то да ствари које су 
предмет овог уговора, припадају даваоцу издржавања, само што 
ie њихова предаја одложена до смрти примаоца издржавања. Ова 
неизвесност која даје овом уговорном институту елеменат алеа- 
торности, постоји у већој или мањој мери код свих уговора па 
и код уговора о доживотном издржавању из чл. 122 ЗОН-а, те 
се с тога исти не може сматрати чистим алеаторним уговором, 
с обзиром да би такво становиште било у супротности са интен- 
цијама диспозитивних одредби које регулишу овај уговор у це- 
лини.

6. —  МОЖЕ СЕ ЗАКЉ УЧИ ТИ  У  КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА. 
Издржавање може да буде; уговорено к у корист трећег лица. 
Могуће је уговорити да давалац издржава одређено треће лице 
(корисника) с тим, да то треће лице има право да тражи издр- 
жавање од даваоца издржавања. Треће лице се не појављује 
као уговарач, па се према томе оно ни на шта не обавезује. Оно 
само стиче корист из уговора. Обавезв из овог уговора су на 
страни даваоца издржавања и његовог сауговарача (стипуланта). 
Оставилац стипулант, теретно отуђује своју имовину с тим, што 
он не добија накнаду, него она иде у корист трећег лица, a он 
најчешће трећем лицу тиме чини поклон.

Трећи стиче право на издржавање моментом закључења 
уговора, односно наступањем уговореног рока. Међутим, треће 
лице није обавезно да прихвати издржавање које је за њега уго- 
вореко. Оно га може одбити, јер се нико не :,гоже присилити да 
прими неку корист ако неће. Ако се пак овакав клучај догоди, 
сматра се да уговор између стипуланта и даваоца издржаваша 
није ни настајао. Корисник не тложе утицати на измену садржаја



уговора, јер није ни учествовао у његовом закључивању, с обзи- 
ром да само стипулант и давалац издржавања могу спораззпмно 
мењати садржај закљученог уговора.

7. —  МОЖЕ МУ СЕ ДАТИ И СТВАРНОПРАВНО ДЕЈСТВО. 
У  члану 123 Закона о наслеђивашу предвиђено је, да давалац 
издржавања може своје право из уговора о доживотном издр- 
жавању уписати у јавне књиге. У  овом случају мисли се евакако 
на землзишне књиге. Оваквим уписом је омогућено да се уговору 
о доживотном издржавању дадне и стварно-правно дејство. При- 
малац издржавања и после заклзучеша овог уговора остаје влас- 
ник имовине коју оставл>а у наслеђе даваоцу издржавања, и то 
све до смрти, догод је у ствари предаја одложена. Према томе, 
прималац издржавања би могао овом имовином располагати и 
после закључења уговора. Зато је даваоиу издржавања и омо- 
гућено да своје право из уговора упише у земЈвишне књиге, како 
би oiHO имало дејство и према свим трећим лиц'има, те да се тако 
обезбеди, да не буде изигран од примаоца издржавања. Кад да- 
валац издржавања упише предше своје право у земл>ишне књи- 
ге, сва трећа лица су дужна да га поштују и уколико би се де- 
сило, да призмЈалац издржаваИа отуђи своје некретнине које тре- 
ба по уговору да припадају даваоцу издржавања, овај ће их моћи 
одузети од трећег лица. Даваоцу издржавања није потребно по- 
себно одобрење примаоца издржавања, да своје право из уговора 
упише у земљишне књиге. У  пракси је само спорно, о каквој 
се врсти уписа овде ради, тј. да ли у конкретном случају има 
места предбележби или се пак ово право даваоца издржавања 
уписује забележбом, јер о томе Закон ништа не говори.

С једне стране се сматра да тај упис може бити у облику 
предбележбе, јер је суштина ове форме уписа баш у томе да. се 
осигурају она стварна права, која још немају коначног ефекта и 
поред тога што су по својој природи стварна права. Док се пак 
с друге стране опет сматра да се код уписа предвиђеног у чл. 123 
Закона о наслеђивању ради управо о забележби суи генерис, коју 
не предвиђа бивши Закон о земљишним књигама, већ други за- 
кон, конкретно Закон о наслеђивашу у својој одредби из чл. 123 
ЗОН-а, са карактером забране отуђења и оптерећења која има 
дејство и против трећих лица. Под формулацијом, „да се видљи- 
вим учине лични односи” можемо подвести и однос који се ства- 
ра између даваоца и примаоца издржавања, јер је то однос из- 
међу правних субјеката, дозвољен због свог значаја и уговорног 
карактера правно релевантан, те је неопходно и у интересу прав- 
ног промета да давалац буде заштићен, a најсигурнији је начин, 
констатоватовање тог права у земљишним књигама.

Када се међутим размотри одредба чл. 123 ЗОН-а,' према 
којој се даваоцу издржавања даје могућност да своје право из 
уговора упише у  јавној књизи, a то се право према одредби чла- 
на 122 став 1 ЗОН-а састоји у отуђењу свих непокретних ствари 
ксјр припадају примаоцу издржавања у време закључења уго-
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вора или одређеног дела тих ствари у стицању даваоца издр- 
жавања часом смрти примаоца издржавања, тада је управо јасно 
то, да би тај упис могао бити само предбележба или забележба. 
Пошто у овом законском пропису није речено какав треба да 
буде тај утшс, то сматрамо да се исти може спровести путем 
предбележбе,а ако споразума странака у  том погледу није било 
забележиће се само права која из тог уговора прк)истичу.

На основу напред изложеног закључујемо, да је уговор о 
доживотном издржавању један комбиновани облигациони уго- 
вор, који се самим тим има сматрати уговором суи генерис, с об- 
зиром да сама његова правна обележја наводе на овакав закљу- 
чак. Те пошто исти још увек представлва правну новину која 
у практичној примени није довољно искоришћена као регулатор 
овог важног сектора нашег савременог друштвеног живота, по- 
требно је да се ова напред изнета његова правна обележја тео- 
ретски и практички разраде, у складу са интенцијама законских 
одредби чл. 122— 127 ЗОН-а како би се у пракси отклониле кон- 
траверзе, ако се иста сувише ишроко тзпукачи од стране наших 
правника практичара, који ову правну материју свакодневно у 
пракси примењују.

Коста М. Месаровић

ПРАЗНИНЕ, ПРОТИВРЕЧНОСТИ И РАЗЛИЧИТА 
СХВАТАЊ А ОДРЕДАБА ЗКП КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 

ОПТУЖ НИЦУ И ПРИГОВОР ПРОТИВ ОПТУЖНИЦЕ (I)

Иако је у глави X IX  Законика о кривичном поступку, 
која се односи на питања; оптужнице, пригсвора на оптужницу 
и осталих процесних радњи и ситуација од момента подношења 
оптужнице суду, па до њеног ступања на снагу тј. до припрема 
за главни претрес, ов;а материја исцрпно обухваћена, ипак по- 
стоје, по мом мишљењу, и неке празнине па и противречности, 
које у практичном раду доводе до супротних ставова и решења- 
Своја запажања у овом погледу изнећу више у Дизрми питања 
и одговора, наводећи и мени позната мишљења и решења, пошто 
мислим да ће се на тај начин најбоље уочити суштина пробле- 
ма, као и правилност одговарајућих ставова и решења по од- 
ређеном питању.

I.

Да ли се пред Окружним судом може подићи оптужница 
за кривична дела, која се гоне по службеној дужности, ако истој 
нису претходили извиђаји или Mcrpaira? Према ставу 1. члана 
249 ЗКП поступак се, када је завршен извиђај, односно истрага, 
може наставити само на основу, оптужнице јавног тужиоца или
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одредбе упућује на закључак да се оптужница за кривична дела 
оштећеног као тужиоца. Граматичко и ло1’Р1чко тумачеше ове 
за која се гоњење предузима по службеној дужности, не може 
подићи, ако за та дела у претходном по1ступку нису вођени из- 
виђај или истрага, без обзира да ли оптужнкгцу подиже јавни 
тужилац или оштећени као тужилац. Врховни суд HP Хрватске 
заузео je следећи став: „За кривична дјела, за која се гони по 
службеној дужноети, подизању оптужнице по чл. 248 ст. 1 ЗКП 
(сада чл. 249 ст. 1 ЗКП прим. В. Шошкић), мора претходргги мз- 
виђај и истрага, те је  стога недопуштено, да се оптужница за 
таква кривична дјела подиже непосредно, a и у  случајевима, кад 
за та дјела преузме гоњење оштећени као тужилац” .̂ Исти став 
заз'^зело је и једно кривично веће Врховног суда HP. Србије; 
’ ’Окрзохжи суд у побијаном решењу исправно налази да се у 
нонкретном слзгчају ради о кривичном делу из надлежности 
окружног суда, те да се за такво дело оптужница није могла по- 
дићи, јер није вођена истрага или извиђај-. Стручна комисија 
Савезног извршног већа у образложењу нацрта Закона о кри- 
вичном поступку истиче:” Без проведеног претходног поступка, 
дакле без извиђаја или истраге оптужница се не може подне- 
ти” .̂ Др. Тихомир Васиљевић, такође заступа гледипгге да се 
оптужница не може подићи, ако јој није претходпо бар изви- 
ђај. .̂ Др. Васиљевић додаје да окривл>ени не мора увек да се 
саслуша у извиђају, осим, ако је у питању одређивање притво- 
ра, што је по мом мишљењу неприхватљиво, али о томе други 
иут. Исто тако другови Витомир Петр>овић и Рико Коленц кажЈч 
„Оптужници претходи извиђај или истрага; оптужница се може 
поднети само на основу резултата извиђаја (без претходне истра- 
re) \жолико истрага није по закону обавезна”®.

Из напред цитираних мишљења и ставова, сматрам да про- 
ИЗИ.7ШЗИ недвосмислен закључак, да се оптужница не може по- 
дићи за кривична дела која се гоне по службеној дужности, ако 
подизању исте нису претходили извиђаји или истрага.

У  вези са овим поставља се питање да ли се може подићи 
оптужница, против 1окривљеног, када одговара за више кри- 
вичних дела, ако су за нека вођени извиђаји, a за друга нису, и 
за она кривична дела за која нису вођени извиђаји, a у  питањЈ'- 
су кривична дела за која се гоњење предузима по службеној ду- 
жности? Мишљења сам да се оптзгжница у оваквим случајеви- 
ма може подићи само за она кривична дела за која су вођени 
извиђаји или истрага, a за остала која се гоне по службеној ду- 
жности, ако и за њих нису вођени извиђаји-истрага да се оп- * *

1 Реш€н>е Врховног суда HP Хрватске Кж. бр. 2507/58.
2 Решен>е Врховног суда НР Србије Кр. 850/60 од 10. XII. 1960 

године.
* Образложење нацрта за Законик о кривичном поступку, који су 

дали чланови стрЈгчне комисије Савезног Извршног Beha 1953 године 
страна 114.

* Др. Тихомир Васиљевић „Коментар законика о кривичном поступ- 
ку” страна 248.

5 Витомир Петровић и Рико Коленц „Кривични поступак” страна 326.
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тужница не може подићи, иако је у питању исти извршилац (ре- 
ални стицај).

Врховни суд HP Србије заузео је другојачији став. Окруж- 
ни суд огласио је Н. Н. кривим и осудио га за кривична дела из 
чл. 322 ст. 1. 323 ст. 1. КЗ a у погледу кривичног дела из чл. 
319 ст. 1. КЗ одбио је оптужницу на основу чл. 329 ст. 2. ЗКП 
пошто је истом било обухваћено и кривично дело из чл. 319 ст. 
1. КЗ, a да претходно у правцу овог дела нису вођени извиђаји 
нити истрага, нити је пак јавни тужилац захтевао вођење изви- 
ђаја у правцу овог кривичног дела, a извиђајни орган није по- 
ступио у смислу чл. 143 ЗКП нити је  за то имао потребе. Вр- 
ховни суд је у  одбијајућем делу укинуо пресуду окружног суда 
наводећи, поред осталог, следеће разлоге;” При таквом стању 
ствари јавни тужилац је био овлашћен да подигне оптужницу 
и за то кривично дело (из чл. 319 ст. 1. КЗ прим. В. Шошкић). 
Јавни тужилац је овлашћени тужилац код кривичних дела ко- 
ја се гоне по службеној дужности, па када је овлашћен да може 
у току главног претреса, кад нађе да се изменило чињенично 
стање изнето у оптужници, усмено измени оптужницу (чл. 317 
ст. 1. ЗКП), или ако се у току главног претреса открије које ра- 
није учи№ено кривично дело оптуженог проширити оптужницу 
и на то дело онда се он у овом случају појављује као овлашћени 
тужилац, јер се кривично дело из чл. 319 КЗ гони по службе- 
ној дужности” *. Остављам, за сада без коментара питање, да 
ли је у овом случају Врховни суд HP Србије правилно поступио, 
што је пресуду у овом делу укинуо у смислу чл. 363 ЗКП, или 
је пак био дужан, пошто је нашао да је  окружни суд неправилно 
применио закон, да првостепену пресуду преиначи у смислу чл. 
365 ЗКП, с обзиром да су одлучне чињенице у првостепеној пре- 
суди правилно утврђене и да у погледу чињеничног стања ни- 
шта HT'ije било спорно.

Када се у светлу прршципа, става V. члана 28 Устава ФНРЈ 
—  који гласи: „Нико, ако је достижан државним органима, не 
може бити суђен, a да није по закону саслушан и на прописан 
начин позван да се брани” ,̂ посматра чл. 14. ЗКП у коме се 
каже да: „Кад је прописано да покретање кривичног поступка 
има за последицу ограничење или губитак одређених права.. ове 
последице наступају отварањем истраге или подизања оптухс- 
нице, ако истрага није вођена и даље у поступку пред среским 
судом последице из претходног става наступају од дана кад је 
донета осуђујућа пресуда, без обзира да ли је  она стала на прав- 
ну снагу” , онда по мом мишљењу произилази несумњив закљу- 
чак да се оптужница, пред окружним судом за кривична дела, 
за која се гоњење предузима по службеној дужности не може 
подићи, ако јој нису претходили извиђаји или истрага за сва 
кривична дела обухваћена оптужницом, без обзира да ли је за 
одређено лице под1-1гнута оптужница и за које друго кривично

® Пресуда Врховног суда РН Србије Кж. 1999/60 од 30. IX. 1960 год. 
' Устав ФНРЈ од 1 јануара 1946 године.
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дело за које су вођени извиђаји или истрага, те према томе на- 
пред цитирани став Врховног суда HP Србије нема законску 
подлогу. Врховни суд НРС, у  овом случају институт проширења 
оптужнице, применио је и на услов и процесну ситуацију, где 
му није било места. Оптужница се, на главном претресу, може 
проширити на ново кривично дело, само под условом, ако огтгу- 
жени у току главног претреса у заседању учини кривично дело 
или ако се за време главног претреса ОТКРИЈЕ (подвукао В. 
Шошкић) које раније учињено дело.

Према чл. 318. ст. 2. ЗКП у оваквом случају може се ради 
припремања одбране одложити главни ггретрес или се по саслу- 
шању странака може и одлучити да се за дело које оптужени 
изврши у току главног претреса, или које је  откривено за време 
главног претреса посебно суди. Из наведеног законског текста, 
може се закључити да је институт ггроширења оптужнице, по 
мом мишљењу, предвиђен као изузетак, ради економије поступ- 
ка и то само, ако је испуњен један од ова два услова; а) да оп- 
тужени изврши кривично дело у току главног претреса; и б) да 
се на главном претресу открије раније учишено кривично дело, 
што значи да јавни тужилац није знао за постојање овог кри- 
вичног дела, које је  откривено у току главног претреса.

Проширење овог института иа друге случајеве нема ослон- 
ца у закону, нити се може на основу овог потпуно прецизираног 
института извести закључак, да је јавни тужилац овлашћен да 
подигне оптужницу и за кривично дело које се гони по службе- 
ној дужности, иако за то дело нису вођени извиђаји-истрага, без 
обзира иа постојање чињенице да се одређено лице оптужује и 
за друго кривично дело за које су вођени извиђај-истрага. Про- 
ширење овог института, на начин, као што је учинио Врховни 
суд HP Србије, било би у супротности са основним правима гра- 
ђана и слободе личности.**

II.

Према чл. 251 ЗКП председник већа, пред којим се има 
одржати суђење овлашћен је да оптужницу врати тужиоцу, ако 
нађе да оптужница није прописно састављена, да туижлац у 
року од три дана исправи недостатке, на које му је указао пред-- 
седник већа и даље да веће може, на захтев тужиоца, из оправ- 
даних разлога да продужи овај рок. Како поступити и шта ра- 
дити, ако се тужилац не слаже оа примедбама председника већа 
који је испитигвао оптужницу и вратио ie тужиоцу ради откла- 
Јвања недостатака, тј. ако тужилац сматра да је оптужница про- 
писно састављена и да не постоје недостаци на које је указао

" Оправдано се може ставити примедба, због чега оптужени није 
истакао приговор у погледу чињенице да је оптужен за дело за које није 
вођен претходни поступак, али то је ствар оптуженог и суд не може 
узети ову чињеницу као разлог за свој став.



председш<гк већа, ria у вези са овим не поступи по примедбама 
председника већа, већ поново неисправљену отпужницу упути 
суду?

Настаје својеврсни спор између тужиоца и председника ве- 
ћа, који закон не предвиђа, a пракса га познаје. Да ли овај спор 
сматр1ати као иеслагање између јавног тужиоца и кстражног 
судије и предмет упутити кривичном већу (чл. 20 ст. II. ЗКП} 
на решаваше или пак овластити председника већа да такву (не- 
прописну) отпужницу, уколико тужилац неће да отклони недо- 
статке, одбаци као неуредан поднесак? Др. Тихомир Васиљевић 
сматра да кривично веће има право да одбаци оптужницу, ако 
је исту јавни тужилац вратио неисправљену, тј. ако није посту- 
пио по примедбама председника већа, како и сваки други неу- 
редан поднесак, по коме се не може поступити, a да јавни ту- 
жилац на решење већа има право жалбе Врховном суду*. Своје 
тзпмачеше и мишлзвње Др. Васиљевић темељи на чл. 75 ЗКП. 
Међутим, чл. 75 ЗКП нити пак дурги члан у ЗКП не дају суду 
овлашћења да неуредни поднесак одбаци*“ и то је, по мом миш- 
љењу, озбиљн1а празнина у  Закону о кривичном поступку. Сма- 
трам да члану 75 ЗКП треба додати нови четврти став који би 
гласио: „Ако подносилац поднеска у одређеном року на траже- 
к>е суда исти не исправи или допуни, суд ће такав поднесак ре- 
шењем одбацити као неуредан” “ .

Мишљења сам да у  члану 251 ЗКП треба предвидети и од- 
редбу за решење овог питања, као што је  у  истом члану по но- 
велираном ЗКП предвиђено, за оштећеног као тужиоца или при- 
ватног тужиоца, да ако у року од три дана не врате исправљену 
оптЈ^жницу, сматраће се да су одустали од гоњења, и да ће се 
поступак обуставити. Ово и због тога што јавни тзгжилац има 
могућности да тражи продужење овог рока од кривичног већа, 
ако за то постоје оправдани разлози*-.

* Др. Тихомир Васиљевић „Коментар Законика о кривичном поступ- 
ку стр. 251 и 252 — Издање Савремене администрациије 1957 године.

Пре.ма чл. 403 ЗКП судија среског суда има право да одбаци 
оптужни предлог или приватну тужбу, ако нађе да постоје разлози за 
обуставл>ање поступка предвиђени по чл. 258 тач. 1—3 ЗКП. Ово напо- 
мињем у вези са закључком да у ЗКП нема одредбе на основу које би 
суд могао да одбаци неуредан поднесак.

”  Према чл. 98 ст. 5. Закона о парничном поступку суд је овлашћен 
да неуредан поднесак одбаци. Ст. 5 овог члана гласи: „Ако поднесци или 
прилози нису поднети у довољном броју примерака, суд ће позвати под- 
носиоца да их у одређеном року поднесе. Ако подносилац не поступи по 
овоме налогу, суд ће поднесак одбацити. Изузетно, суд може одредити 
да се поднесци, и прилози прегшшу на трошак странке” .

Нема проблема, када веће, поводом приговора испитује оптужницу 
у смислу чл. 257 ЗКП, па нађе да постоје погрешке или недостаци у 
оптужници или у самом поступку и врати јавном тужиоцу оптужницу да 
се запажени недостаци отклоне у року од 3 дана. Ово због тога што у 
оваквом случају веће доноси решење, против кога у смислу чл. 262 ЗКП 
нијо дозвољена жалба, па јавни тужилац мора поступити по решењу 
конвичног већа.
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III.

зкп.
Питање постојања противречности између чл. 258 и 261

Пошто окривљени добије оптужницу, он и његов бранилац 
имају право да на исту у  смислу члана 255 ЗКП поднесу ириго- 
вор у року од 3 дана од дана пријема оптужнице. Приговор је 
посебно и својеврсно 1правно средство које закон ггружа окрив- 
љеном, којим се он бори против оптужнице. И на овај начин ма- 
нифестује се равноправност странака пред судом. Битна садр- 
Ж11на приговора јесте да окривљени побија оптужницу. Окрив- 
.твени може износити у приговору чињенице и доказе којим се 
оспоравају законитост и оправданост оптужнице, појединачни а 
целокупни наводи у оптужници.

Међутим, без обзира да ли окривљени побија оптужницу у 
целини или делимично, суд је (кривично веће) дужан да пово- 
дом приговора, по службеној дужности испитује оптужницу у 
целини и са формалне и материјалне стране. Овакав закл>учак 
произилази из садржине чл. 257 ЗКП у коме је  предвиђено како 
he криБигчно веће поступити у случајевима када нађе да постоје 
погрешке, недостаци и др. као чл. 260 ЗКП по коме је  предви- 
ђено, да ће веће, у  случају када је више лица оптзгжено, иако 
сва нису изјавила приговор, ако нађе да нема места оптужби, и 
у погледу оних који нису поднели приговор, поступити као да су 
и они поднели приговор (тзв. beneficimn cohaesioras).

Према чл. 258 ЗКП поводом приговора веће може одлзгчи- 
ти да нема места оптужби и да се кривични поступак обустав- 
ља ако установи: 1) Да дело које је предмет оптужбе није кри- 
вично дело, 2) Да постоје околности које искључују кривичну 
одговорност, a не долази у обзир примена мера безбедности; 3) 
Да нема захтева овлашћеног тужиоца или предлога односно одо- 
6peiba овлашћеног лица, згколико је то по закону потребно, или 
да постоје околности које искључују гоњење; 4) Да нема довољ- 
но доказа да је окривљени основано сумњив за дело које је 
предмет оптужбе.

Поставља се питање до које се границе веће може упустити 
у испитивашу доказа и осталог материјала у предмету и на који 
начин ће дати разлоге, нарочито у погледу тачке 1 и 4. чл. 258 
ЗКП {„Да дело које је предмет оптужбе није кривично дело” 
и „да нема довол>но доказа да је  окривљени основано сумњив 
за дело које је  предмет оптужбе” ), a да се не огреши о чл. 261 
ЗКП који гласи: „Све одлуке већа окружног суда донесене пово- 
дом приговора против оптужнице морају бити образложене, али 
тако да се унапред не зггаче на решавање obpix питања која ће 
бити предмет расправљања на главном претресу” .

Овај проблем, колико је  мени познато, мало је третиран 
у нашој правној литератури. У  образложењу нацрта ЗКП које 
су дали чланови стручне коаиисије Савезног извршног већа по- 
ред осталог истиче се: „Сврха тог испитивања је  да се на један
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сумаран начин провери пропуст извиђаја односно истраге и да 
се испита основаност оптужбе. Овом контролом оптужнице пре- 
ма томе ни у чему се не прејудицира решење односног предмета 
на главном претресу. Кад суд констатује да је оптужба основана 
и законита, не значи да је тиме оптужени већ унапред осуђен, 
односно да на главном претресу не мод^е бити ослобођен од оп- 
тужбе или да оптужба не може бити одбијена. Одлука судског 
већа о умесности оптужнице значи само то да је у  припремном 
поступку прикупл>ено довољно материјала за главни претрес и 
да тај материјал пружа довољно основа да се окривљени изведе 
пред суд. Овај однос између одлуке суда поводом приговора про- 
тив оптужнице и одлуке суда донесене на главном претресу до- 
шао је до изражаја у чл. 256 нацрта (сада чл. 261 ЗКП примедба 
В. Шошкића), према којој одредби све одлуке већа окружног 
суда данесе поводам притовора против оптужнице морају би- 
ти образложене, али тако, да се унапред не утиче на решавање 
оних питања која ће бити предмет расправљања пред надлеж- 
KiiM судом” ®̂ Из цитираних образложења стручне*комисије, сти- 
че се утисак да се ради о одлукама суда којима је  ггриговор од- 
бијен, попгго веће приликом доношења одлуке да нема места оп- 
тужби, логично и. претпоставља, да се тај предмет неће расправ- 
л>ати на главном претресу, без обзира што јавни тужилац на 
такво решење има право жалбе Врховном суду HP односно АПВ.

На овакав закључак упућује и чињеница да je  стручна ко- 
мисија у  свом образложењу питање обуставл>ања поступка по- 
водом приговора изнела касније на следећој страни, па образла- 
жући потребу и оправданост жалбе јавног тужиоца на решење 
којим је одлучено да нема места оптужби каже: „Међутим, ако 
је веће донело одлуку о обустављању кривичног поступка онда 
је против такве одлуке дозвол>ена жалба и то само тужиоцу. 
Жалба је овде дозвољена ради тога, јер би у противном питање 
основаности оптужбе било дефинитивно решено само у једној 
јединој истанци. Тужилац не би био у  могућности да своју тезу 
заступа у две истанце, a то би се противило начелу двостепено- 
сти које је  усвојено у организацији нашег правосуђа” ^̂.

Сличан, али и недвосмислено прецизан став заузео је и Др. 
Тихомир Васиљевић. Он истиче: „Решавање да ли окривљени 
треба да изађе пред суд, не може да добије облик решавања да 
ли је оптужени крив или није крив, a само решење да окривл>е- 
ни треба да издађе пред суд, несме да добије облик утврђивања 
кривице пре суђења. Због тога код одбијања приговора као нео- 
снованог по чл. 258 (сада 259 прим. В. Шошкић), формула реше- 
ња кије да је оптужница основана и законита, већ да је пригго- 
вор неоснован. Одбијањем приговора као неоснованог одлука су- 
дећег суда није прејудицирана. Суд на главном претресу упркос 
одбаченом приговору може изрећи ослобађајућу пресуду или

»» Образложење нацрта за Законик о кривичном поступку 
Образложење нацрта за Законик о кривичном поступку 

Ш —118.
стр.
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пресуду којом се оптужба одбија. Сва решења која је суд унео 
у своју одлуку којом се !ствар шаље на главни претрес, привре- 
меног су карактера и вреде док судећи суд не донесе своју од- 
луку. По истрш питањима и са неизмењеним материјалом, суд 
ва главном претресу може усвојити еуиротно решење. 1 . . . Оста- 
ла решења по пршчзвору којима се ствар дефикитивно расправл>а, 
и 'поводом којих ствар не излази на главни претрес, образлажу 
се као обично. Обавезе образложењ1а' која неће прејудицирап! 
ствар, не зна1чи ослобођеше од образложена,,^®.

(Наставиће се)

Влајко Шошкић

ИСЕЉЕЊЕ СТАНАРА КОЈИ СЕ УСЕЛИО НЕЗАКОНИТО

Стамбени проблем не само да је  озбиЈван и значајан, јер је 
становање основна животна потреба, него се тај проблем тешко 
и решава с обзиром да су потребна огромна улагања заједнице 
у  стамбену изградњу.

Наше социјалистичко законодавство поклонило је велику 
пажњу регулисању станарских односа тако да стамбено законо- 
давство заузима једно од значајних места у нашем правном си- 
стему.

Закон о ста!мбеним односима поставио je  станарске односе 
на солидну правну основу, тако да је станарско право потпуно 
оформл>ено као нов облик права.

У  судској пракси, међутим, постоје извесна колебања у  ту- 
мачењу и примени појединих прописа овога закона. Тако, напри- 
мер, долази до различитог тумачења прописа члана 33 Закона 
о стамбеним односима. Овај пропис не изгледа на први поглед 
нејасан, међутим, у пракси се појављују супротна гледишта о 
његовој примени, како код нижих тако и код виших судова.

Ради бол>ег разјашњења проблема изнећемо 2 конкретна слу- 
чаја из судске праксе, из којих се види да и Врховни суд HP 
Србије овај пропис различито тумачи.

I. Случај. Тужена су уселила у стан на основу решења Стам- 
бене управе НОГО М. бр. 930/55. Ово решење оснажено је реше- 
њем Комисије за жалбе. Међутим по проведеном управном спору 
Врховни суд НРС у Београду пресудом У-бр. 10031/55 поништио 
је оспорено решење као незаконито, јер је тужиљи одузета спо- 
редна просторија, која се није могла одузети. Поступајући по 
овој пресуди Комисија је поништила решење Стамб^е управе 
својим решењем бр. 11— 13525 од 4. децембра 1959. године, јер је **

** Др. Тихомир Васиљевић „Коментар законика о кривичном по- 
стзгпку стр. 258—259.
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наведена просторија била вешерница и не испуњава ни основне 
услове за становање.

Како тужена није хтела да се исели, то је тужилза поднела 
тужбу Среском суду ради иселења тужене из наведених просто- 
рија. Срески суд је усвојио тужбени захтев, с тим да тужиља 
или надлежни стамбени орган обезбеде туженој смештај. Окруж- 
ни суд решавајући по жалби потврдио је побијану пресуду са 
делимичним преиначењем, да тужена нема права на ма какав 
смештај, па ни на нужни смештај, јер није стекла станарско 
право.

Врховш! суд НРС у Београду поводом ревизије тужене ре- 
шењем својим Рев. бр. 1061/61. од 6. јуна 1961. године, укинуо 
је обе пресуде, са разлога, што су нижи судови пошли од по- 
грешног становишта да тужена користи стан без икаквог прав- 
ног основа и да су оба суда изгубили из вида да је  тужена за- 
штићена прописом чл. 33 Закона о стамбеним односима, те да' 
не може бити исељена из стана, док јој се не обезбеди друти 
одговарајући стан, јер се њој не може приписати у кривицу пгго 
је решвње Стамбене уиграве, којим јој је било дозвољено усел>е- 
ње стављено ван снаге. Она је  на основу поменутог решења била 
косилац станарског права у предметној просторији -— стану. Чи- 
њеница што није плаћала станарину без утицаја је. Како није 
испитано да ли је тужиља у могућности да туженој обезбеди од- 
говарајући стан, што се рша расправити у парнргчном поступку, 
то се побијане пресуде не могу са сигурношћу испитати.

Како се из изложеног види Срески суд је стојао на гледиш- 
ту да се туженој мора да обезбеди нужни смештај приликом про- 
вођења принудног извршења. Окружни суд у С. заузео је гле- 
дгапте да тужена нема право на нужни смештај, док je Врховни 
суд НРС заузео гледиште да се туженој мора у парничном по- 
ступку да обезбеди одговарајући стан.

II. Случај. Решењем стамбеног органа додељен је туженом 
стан у тужиочевој згради и туженик се одмах уселио не чека- 
јући правоснажност решења. У  управном поступку по тужби 
тзгжиоца наведено решење поништено је као незаконито.

Срески суд је својом пресудом наложио туженику да се из 
стана исели, међутим Окружни суд је ову пресуду преиначио 
само утолико што је иселење туженог условио обезбеђењем од- 
говарајућег стана.

Уважењем ревизије Врховни суд НРС у Београду преина- 
чио је пресуду Окружног суда и отклонио обезбеђење одговара- 
јућег стана са разлогом што су нижи судови погрешно приме- 
нили одредбу чл. 33 Закона о стамбеним односима. Примена овог 
прсгаиса претпоставља да је пре усељења корисника стана у од- 
носни стан решење о додељивању стана постало правоснажно 
и коначно. Лице које се усели пре правоснажности оваквог ре- 
шења преузима ризик, да из стана може бити исељено, ако ре- 
шење којим му је стан био додељен буде поништено.
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y  наведеном случају у управно-судском поступку коначно је 
одлучено да туженик нема право на спорни стан и да се према 
томе у стану налази 0есправно, те се има применити не одредба 
чл. 33 пом. Закона, већ одредба чл. 135 односно чл. 129 пречиш- 
ћеног текста Закона о стамбеним односима. Какб овим прописом 
исељење туженог, као безправно усељеног лица, није условљено 
давашем одговарајућег стана, као ни обезбеђешем нужног смеш- 
таја, то су нижи судови погрешили што су исељење туженог 
условили обезбеђењем одговарајз^ег стана.^)

Ова два случаја у сушпши су исти. Спорна је примена про- 
писа чл. 33 Закона о стамбеним односима. У  првом случају 
Окружни суд у С. имао је исто гледиште са Врховним судом 
НРС у другом случају, a наиме, да тужена страна нема права 
на ма какав смештај, док је у  другом случају Окружни суд при- 
хватио правно схватање Врховног суда изложено у првом слу- 
чају, да тужена страна има право на одговарајући стан.

Које је од ова два гледишта правилно?
Мишљења смо да је за примену чл. 33 Закона о стамбеним 

односима асновна претпоставка да је лице, које треба из стана 
да се исели носилац станарског права, уколико то лице нема 
станарско право, онда је искључена примена овог прописа.

Како се стиче станарско право пр>едвиђено је у чл. 23 пом. 
Закона, у  ком је прогтасу речено да се ово право стиче даном 
законитог усељења у  стан на основу уговора о коришћењу стана 
или другог акта, који представл>а пуноважан основ за усељење 
у смислу чл. 128 истог Закона.

У  оба наведена случаја станови су се налазили у појхудичној 
стамбеној згради у грађанској својини, те нема места примени 
чл. 128 ст. 2 ЗОСО јер није у питању стан у  новој згради под 
друштвеним управљањем, за коју rorje образован кућни савет, тб(' 
да лице коме је  дат стан може да се усели на осиосву решења 
даваоца стана на коришћење.

Према томе у  оба случаја туженици би стекли станарско 
право у см. чл. 128 ст. 1 ЗОСО салшм усел>ењем у стан, али тек 
по закључењу уговора о коришћењу стана. Дакле, поред усеље- 
ља у стан за стицање станарског права битан је  услов закључе- 
1Б0 уговора о коришћењу стана. Туженици су се, међутим, усе- 
лили противно овим законским прописима, те нису стекли ста- 
нарско право у смислу одредаба Закона о стамбеним одноеима.

Решења, која су била донета од стамбеног органа, на основу 
којих су се туженици уселили не чекајући да иста постаиу ко- 
начна у управном поступку, нису била довољан законски осло- 
нац за стицање станарског права, с обзиром да су оба решења 
у управном судском поступку као незаконита поншптена. Логи- 
чан је  закључак да туженици бесправно станују.

Неодрживо је правно схватање Врховног суда НРС у  Бео- 
граду изложено у првом случају, да тужена на основу пом. ре-

* Одлука је објављена у листу „Политика” од 21. јануара 1963 го- 
дине, у рубрици „Из судске праксе” .
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шења стамбене управе постала је носилац станарског права, jep 
се њој не може приписати у  кривицу што је решеше којим јој 
дозвољено уселење стављено ван снаге. Сматрамо да није сми- 
сао чл. 33 Закона о стамбеним односима, да се цени да ли је но- 
силац станарског права крив или не, зато што је одлука, којом 
се њему дозвољава усељење поншптена као незаконита у управ- 
ном поступку. Главно је у  наведеним случајевима да је  донета 
нова одлзжа по којој се туженицима не дозвољава усел>еше, a која 
је  одлука правоснажна и коначна. Такође је погрешно протума- 
чено и питање у чему се састоји и каква је то кривица носиоца 
станарског права и чланова његовог домаћинства, која је услов 
за додељивање одговарајућег стана носиоцу станарског права. 
Приликом доношења решења о исел>ењу носиоца станарског пра- 
ва из његовог стана, нужно је да ово решење, као и сва друга 
решења према начелима управног и парничног поступка буду 
образложена. Уколико би разлози за исељење носиоца станар- 
ског права произлазили из противправног и недозвол>еног др- 
жања или поступања носиоца станар>ског права или чланова ше- 
говог домаћинства, онда он не би имао право на одговарајући 
стан приликом принудног исељења, али ако би потреба за исе- 
љењем проистицала из таквих разлога који се не могу приписати 
у кривицу носиоца станароког ирава и члановима iBieroBor дсша- 
ћинства, онда он мора да добије одговарајући стан у смислу про- 
писа чл. 33 ЗОСО. Дакле, реч је о кривици у  вези са разлозима 
за исељење, док у конкретним случајевима није донето решење 
о исељењу од стране стамбених органа него решење о усел>ешу. 
Кривице у  овим случа|јевим1а има и до туженика у томе што су 
се уселили у  стан не чекајући да решења у управном поступку 
постану коначна, па су према томе узели на себе ризик, да се 
иселе уколико решења буду поништена од випгих управних ор- 
гана.

Када је пресудом у управнод! спору понгаптен управни акт, 
онда тај акт не ствара нову правну ситуацију, јер је пресудом 
отклоњена та нова ситуација, која би тим актом била заснована. 
Нова правна ситуација може бити створена управним актом, који 
би надлежан орган донео приликом извршења пресуде.^) У  кон- 
кретним случајевима управни акти су поништени и тиме су пра- 
ва заснована у корист туженика као носиоца станарског права 
угашена, јер нов управни акт који је донет туженицима није 
дао право на усељење.

Мишљења смо да је смисао и цил> законског прописа чл. 33 
Закона о стамбеним односима да се обезбеди станарско право као 
стално и загарантовано право на стан, те да се исељење носиоца 
станарског права и чланова његовог домаћинства не може при- 
нудно изврпшти ни провести иако постоји решење о исељењу 
донето од надлежног органа, ако им се не обезбеди одговарајући

- Мајсторовић Богдан; Закон о управним споровима са стручним 
коментаром, издање „Архива за правне и друштвене науке”, Београд, 
1952 год. стр. 97.
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стан, али ово под условом да разлози за исељеше не проистичу 
из противправног и недозвољеног деловања носиоца станарског 
права и чланова његовог домаћинства. Под надлежним органом 
треба разЈпиети како органе управе тако и редован суд.®)

У  Закону су означени изричито случајеви када се носиоцу 
станарског права приликом принудног исељења обезбеђује нуж- 
ни смештај, када одговарајући стан, a када друге категорије стам- 
беног простора. Ако то у закону није изричито означено, онда се 
има применити чл. 33 ЗОСО као општи пропис те се таквом лицу 
jiMa дати одговарајући стан уколико испуњава услове из овог 
члана тј. да се исељење заснива на кривици носиоца станарског 
права и чланова шеговог домаћиства.^) ,

С обзиром на све изложено мишљења смо да је правно схва- 
тање Врховног суда НРС у  Београду изложено у другом случају 
правилно и у духу прописа Закона о стамбеним односима.

Борисав Радовановић,

ПРИМЕНА ЧЛ. 134 ЗПП У  КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

У  глави X II Законика о кривичном поступку садржане су 
одребде о доставл>ашу писмена учесницама поступка. Међутим, 
и поред свег настојања, Законик није успео да за сваку мо- 
гућу ситуацију нађе решење. Стога је у чл. 121 поставио мо- 
гућност да се у оним случајевима који нису предвиђени у  ЗКП-еу 
invrajy применити одредбе Законика о парничном поступку.

Циљ је овога нагтаса да анализира само оне ситуације, када 
се у кривичном поступку има применити чл. 134 ЗПП-а. Овај 
пропис гласи;

„Када странка или њен законски заступник у току парнице 
промени своје пребивалиште или стан, дужан је да о томе оба- 
вести суд.

Ако С'ни то не учине, a доста'вл>ач не може да сазна куда 
су се одселили, суд ће одредити да се сва даља доставл>ања у 
парници за ту странку врше прибијањем писмена на огласној 
табли суда.

Достављаше се сматра извршеним по истеку 8 дана од дана 
прибијања писмена на огласну таблу суда.”

Нема сумње, да и странке у кривичном поступку мењајући 
место боравка о томе не обавесте суд, a тиме створе ситузцију 
коју регулише цитирани nponBC. Како ЗКП у  одредбама о достав- 
љању писмена не предвиђа овакве ситуацкје, логично би било да се 
позивом на чл. 121 ЗКП може у таквом случају применити гор-

 ̂ Светомир Петковић: коментар Закона о стамбеним односима, II 
издање , 1962 год. Београд, стр. 59.

■' Оп. цит. стр. 59.
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ња одредба Законика о парничном поступку. Међутим, остаје 
питања за дх^скусију у ком стадијуму поступка и у  ком сбиму 
се може користити чл. 134 ЗПП.

Сигуно је да се не може на овај ргачин достављати писмена 
јавном тЈгжиоцу, јер је достављање писмена јавном тужиоцу ре- 
гулисана чл. 120 ЗКП.

На овај начин неби се могли достављати позив за главни 
претрес и примерак оптужбе (прив. крив. тужба, оптужни пред- 
лог или оптужница) окривљеноме, јер је за одржавање главног 
претреса обавезно присуство окривл>еног. Изузетно кад су испу- 
њени услови sa одржавање главног претреса у одсуству окрив- 
љеног (чл. 284, али не и пред Среским судом чл. 412) могуће је 
доставл>ање и ових писмена применом чл. 134 ЗПП.

Случајеве, када je Morylia примена поменуте одредбе Зако- 
ника о парничном поступку, можемо груписати;

1. Достављање писмена приватном тужиоцу и оштећеном, и
2. Достављање писмена окривл>еном.
Приватном тужиоцу и оштећеном се може на начин из чл. 

134 ЗПП доставл>ати свако писмено (позив, одлука) и у свако 
доба поступка. Они су суверени као учесници у поступку у истој 
мери у којој су то парничне странке. Могу слободно располагати 
са својим страначким правом, остати у поступку до окончања 
или да из њега иступе одустанком од гоњења, од оштегаог зах- 
тева. Ова њихова сувереноет их и обавезује да обезбеде несме- 
тани контакт суда са њима.

Положај окривљеног, као странке у кривичном поступку, је 
мало другојачији. Он мора остати у поступку до окончања истог. 
Међутим, одуговлачење поступка по правилу њему користи, јер 
од извршења дела почиње тећи рок апсолутне застарелости за 
гоњење. Застаревање дела за њега представл>а најефикасЈнију 
заштиту, јер ако је протекао апсолутни рок застарелости он је 
ослобођен сваке реперкусије за почињено дело, без обзира на 
постојање доказа и предузимане радње од стране овлашћеног ту- 
жиоца и оштећеног. Код ситнијих кривичних дела, где је запре- 
ћена казна затвора до године дана или новчана казна, тај рок је 
релативно кратак 4 гсдине. Стога окривл>ени не тежи за контак- 
том са органима гоњења и судом. Напротив мења место преби- 
валишта, не пријавл>ује се у новим местима и на тај начин оте- 
жава откривање и његово привођење у поступку у  свим стади- 
јумима поступка. Ово нарочито важи за сезонске раднике, који 
у потрази за послом иду са једног краја земље на други и у сва- 
ксм !месту се задржавају кратко време; лица одата скитничењу 
и нераду, a ова лица највише и врше крађе, ситне крађе и пре- 
варе; и лица која одговарају за кривично дело неплаћања али- 
ментације (чл. 197 КЗ), јер су се они још ранијеизвештили да при- 
кривају место боравка, како би избегли принудну наплату досу- 
ђеног издржавања.
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Видели смо да када је у питашу окривљени, достављање по- 
зива за главни претрес и оптужбе, примена чл. 134 ЗПП је изу- 
зетно могућа. Према томе поменута одредба ће се најчеијће ко- 
ристити код достављања писмених одлука (решења, пресуда).

Када се окривљеном изрекне пресуда, којом се осуђује, пра- 
воснажношћу те пресуде окривлзвном се прекида ток застарело- 
сти за кривично гоњење, и почиње тећи нови рок за застарелост 
извршења казне (чл. 82 и 83 КЗ). Наравно за њега је повољније 
да спречи правоснажност тиме што му пресуда неће бити уру- 
чена. Поготову ако је рок за застарелост кривичног гоњења при 
крају, што није тако редак случај.

Када је окривљеноме изречена пресуда по закључењу глав- 
ног претреса, па му се писмени отправак пресуде не може Зфу- 
чити јер је променио место боравка, a ново место му се не може 
пронаћи, писмени отправак пресуде му се има доставити на на- 
чин из чл. 134 ЗПП увек када није могуће накнадно одредити 
притвор и расписати потерницу по чл. 333 ст. 4 и 515 ЗКП. Да би 
се расписала потерница предуслов је да је за дело за које окрив- 
љени одговора предвиђена казна преко две године затвора, да 
је одређен притвор, истражни затвор или наредба за довођење. 
Значи, неће моћи да се распише потерница у свим оним случа- 
јевима где је за дело запрећена казна до две године затвора или 
новчана казна. Неће моћи да се расгшше потерница ни противу 
оних окривљених који одговарају за дело за које је предвиђена 
казна преко две године затвора, ако им је изречена ослобађа- 
јућа пресуда, новчана казна, казна условл.ена, или су прогла- 
шени кривим за дело али су ослобођени од казне. Ставом 3 чл. 
333 ЗКП обавезно је у  свим набројаиим случајевима укинули 
притвор, истражни затвор, ако је такав постојао, самом изреком 
пресуде и окривљени се пушта на слободу. Логично је да се про- 
тиву таквих лица не може накнадно одредити притвор односно 
истражни затвор, на основу члана 4 истог члана, и ако постоје 
разлози из чл. 182 ст. 2 тач. 2 ЗКП.

Док се окривљеноме не уручи отправак пресуде, пресуда не 
може бити правоснажна, па према томе ни извршена. Ако је 
окривл>ени ослобођен, или му је изречена новчана казна, или 
изречена казна условљена, у највећем броју случајева овлашће- 
ни тужилац ће се жалити. По његовој жалби пресуда може бити 
преиначена на штету окривљеног (да буде осуђен, уместо нов- 
чане казне да му се изрекне казна затвора као тежа, или да 
услов буде отклоњен). Међутим, док се и окривљеноме не уручи 
отправак пресуде, жалба тужиоца не може бити узета у разма- 
трање од II степеиог суда. Окривљени на тај начин обезбеђује 
ток застарелости.

Ако се окривљеноме достављање у тим случајевима, изврши 
прибијањем на огласној табли суда применом чл. 134 ЗПП, он 
ће бити лишен могућности дз поступак одуговлачи. По протеку 
рока од 8 дана сматраће се да је пресуда окривљеноме уручена



(ст. 3 чл. 134 ЗПП). Ако је окривљеноме изречена казна затвора, 
сада ће се акривљени пронаћи ради извршења казне расписива- 
њем потернице, аналогао случају када је осуђени побегао са из- 
државаша казне (чл. 515 ст. 3 ЗКП), односно тужиочева жалба 
ће бити решена, као да је окривљеном пресуда лично уручена.

За дискусију је дали би окривљени, коме је пресуда на овај 
начин достављена, могао да тражи да му се пресуда поново лично 
достави и право на рок за жалбу на пресуду која је постала пра- 
воснажна, односно која је по жалби тужиоца преиначена на ње- 
гову штету. Законик о кривичном поступку не решава ово пита- 
ње, али би се аналогијом са чл. 386 ст. 1 или 85 ЗКП, дало и ови 
решити.

У  случају да је окривљеноме суђено у одсуству {чл. 284 ЗКП), 
кривични поступак he се поновити, ако наступи могућност да се 
окривљеном суди у присуству (чл. 386 ЗКП). У  том случају 
окривљеном би се пресуда уручила лично и у колико би се 
окривљени жалио време проведено на издржавању казне, до до- 
ношења II степне одлуке, би му се рачунало као притвор у сми- 
слу чл. 333 ст. 2 ЗКП.

Међутим, ако се случај решава по аналогији са чл. 85 ЗКП 
на захтев окривл»еног за повраћај у пређашње стање, јер је рок 
за жалбу пропустио оправдано, пошто пресуду није лично при- 
мио, отправак пресуде би му се уручио лично са роком за жалбу. 
Мислим да би овакво решење било најлогичније.

Антоније Ђорић

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ
КОМОРА

На дан 17. фебруар«. 1963. године одржана је  седница Пред- 
седништва Савеза у  Београду. Размотрени су извештаји и пред- 
лози појединих Комора о гаггању контроле прихода адвоката, —  
Питање ће се изнети у виду реферата на предстојећи Пленум.

Претресано је ста)ње и положај адвокатуре у Србији, Босни 
и Херцеговини и Македонији, те констатовано да је  положај дд- 
воката у  овим Републикама још увек неповољан како у  односу 
на третман, тако и по питању опорезивања, тако да је  нужно са 
овим упознати одговарајуће надлежне факторе, у ком циљу су 
заафажени одгоиарајући пријеми.

Председаипггоо је  узело на знање извештај по питању скла- 
пања новог Уговора о социјалном осигурању, па како je Савезни 
завод за социјално осигуран.е прихватио основне пршледбе Са- 
веза, то је Савез констатовао да нема потребе ићи на арбитражу

23



Савезног извршног већа, него да се има уговор потписан. Новим 
уговором обезбеђује се и III пензијски ра1зред.

Председншптво је  одлучило да се сазове Пленум за 23. и 24. 
март 1963. годоше, док ће се место одржаваша Пленума наашадно 
одредити.

М. Б.

И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Оцена достојности за вршен>е ад- 
вокатуре је дискреционо право орга- 
на коморе који врши ту оцену (Врх. 
суд АПВ бр. У 670/1962).

Адвокат је пресудом Дисциплин- 
ског суда Адв. коморе био кажњен 
забраном вршеша адвокатуре у тра- 
јању од 1 године. Поводом те пра- 
воснажне пресуде Дисц. суда Комо- 
ре, Управни одбор Адв. коморе је 
адвоката брисао из именика адво- 
ката. По истеку казне адвокат је 
затражио понован упис у именик 
адвоката, али је услед оцене Савета 
да није достојан да врши адвокату- 
ру, Председник Адв. коморе донео 
решење којим молиочеву молбу од- 
бија.

Адвокат је поднео тужбу Врх. су- 
ду АПВ, Већу за управне спорове, a 
поднесена тужба je одбијена из раз- 
лога:

Неспорно је да, код оцене доказа 
да ли тужилац испуњава све усло- 
ве за упис у именик адвоката, не 
постоји сагласност између Управног 
одбора и Савета Адвокатске комо- 
ре, те да је од стране Председника 
Управног одбора донето образложе- 
но решење којим се захтев тужиоца 
одбија из разлога да тужилац није 
достојан за вршеше адвокатуре и 
да није испуњен услов за упис у 
именик адвоката из чл, 13. тач. 7 
Закона о адвокатури. Из образло- 
жеша се види да је Савет ценио по- 
себно сваку чињеницу утврђену пра- 
воснажном пресудом Дисц. суда Адв. 
коморе у АПВ бр. 70/1960. и да је 
користећи се овлашћешем тач. 5. чл. 
23 Закона о адвокатури, по слобод- 
ној оцени и на основу утврђених 
чињеница нашао да тужилац не да- 
је гаранције да he савесно вршити 
адвокатуру и да стога није достојан 
поверења за вршење адвокатуре.
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Тужени је ценио и чињеницу да ту- 
жилац није кривично одговоран за 
дела зббг којих је кажшен од стра- 
не Дисц. суда, те према слободној 
оцени нашао да ова околност није 
од утицаја код оцене достојности за 
вршење адвокатуре, — па је према 
изложеном суд нашао да је оспоре- 
но решење правилно донето сходно 
пропису чл. 23. т. 3, реченица 2. За- 
кона о адвокатури.

И за накнаду коришћења самовла- 
сно заузетог земљишта у друштве- 
ној својини надлежна је за решава- 
н.е општинска комисија. Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 346/1962).

I. ст. суд је укинуо спроведене 
радње у поступку и тужбу Општине 
одбио. Општина је поднела жалбу, 
која је као неоснована одбијена, a 
M3 разлога:

Тужиља тражи од туженога на- 
кнаду за коришћење земљишта у 
друштвеној својини, које је туже- 
ник самовласно заузео 1953. године.

Према одредби чл. 1 Закона о ра- 
справљању имовинских односа на- 
сталих самовласним заузећем зем- 
љишта у друштвеној својини (Сл. 
гл. НРС бр. 6/960), по одредбама овог 
закона имају се расправити имо- 
вински односи настали самовласним 
заузећем земљишта у друштвеној 
својини извршеним до дана ступања 
на снагу овог закона тј. до 14. фе- 
бруара 1960. године. Из ове одредбе 
произлази да се по овом закону има 
ју  расправити не само својински од- 
носи на самовласно заузетом земљи- 
шту, већ се по закону имају распра- 
вити сви имовински односи, па пре- 
ма томе и захтеви ради накнаде за 
коришћење тога земљишта. Наиме,



поменута законска одредба се не о- 
граничава само на расправљање 
својинских односа, већ одређује да 
се имају расправити имовински од- 
носи настали самовласним заузећем 
земљишта у друштвеној својини, 
дакле, много шире него што би би- 
ло расправљање само својинских 
односа. На ово указују и одредбе чл. 
13 и 14 поменутог закона, према ко- 
јим he општршске комисије расправ- 
вити и питање накнаде за трајне 
културе, зграде и друге уређаје ко- 
је је самовласни држалац подигао 
на самовољно заузетом земл^ишту 
које му се одузима. Дакле, и по из- 
ричитим законским одредбама има- 
ју се расправити не само својински, 
али је очито да ове законске од- 
редбе треба схватити и тумачити та- 
ко да се по истом постзтзку и од 
истих органа имају расправити сви 
имовински односи, према томе и пи- 
таше евент. накнаде за коришћење 
самовласно заузетог земљишта у 
друштвеној СВ.ОЈИНИ која се одузима 
од самовласног држаоца.

Према томе, тужиља Општина 
треба да свој захтев поднесе над- 
лежној општинској комисији за ра- 
справљање самовласних заузећа зе- 
мљишта у друштвеној својини, која 
he расправљати у управном поступ- 
ку.

условом да се тужба редовном суду 
поднесе у року од 3 месеца по пра- 
всснажности одлуке кривичног су- 
да. Међутим, при томе се очито 
претпоставља, да је omTeheHHK саз- 
нао за одлуку кривичног суда. Стога 
оштећенику који ни^е био присутан 
на гл. претресу рок од 3 месеца за 
псдношење тужбе редовном суду не 
може почети тећи пре него што му 
буде доставл»ена пресуда кривичног 
суда којом се оптужба одбија.

Лко је оштећеник у кривичном 
поступку поднео имовинско правни 
захтев a суд пресудом одбије оптуж- 
бу и оштећеник се упућује на пар- 
ницу застарелост је прекнута даном 
подношења тог захтева. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 613/62).

Пстраживање плаћања накиаде 
за издржавање од обвезаника на да- 
вање издржавања застарева за де- 
сет годива. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
S50/962).

I. ст. суд је одбио тужбени за- 
хтев. Тужиља је поднела жалбу, ко- 
ја је као основана уважена, I. ст. 
пресуда укинута, a из разлога:

Д^житељица тужбом не тражи 
од туженика издржавање ни за себе 
ни за заједиичко дете, seh тражи да 
туженик накнади као отац детета 
онај износ који је он био дужан по 
закону да доприноси и да допринесе 
кздржавашу заједничког детета 
што, међутим, није чинио, па је у 
интересу детета она сама сносила 
те трошкове издржавања који њега 
терете. To потраживање тужитељи- 
це од стране туженика застарева за 
десет година у смислу чл. 14 Зако- 
на о застарелости потраживања, a 
не у року од три године по чл. чла- 
ду 15 иетог Закона како је то I. ст. 
суд погрешно нашао и по том основу 
неправилно тужбу одбио.

I. ст. суд је одбио тужбени зах- 
тев тужитеља да му тужени изда по- 
кретне предмете и плати трошкове.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је основана, I ст пресуда укинзгта, 
a из разлога:

Ако је omTeheHMK у крив. поступ- 
ку поднео имовинскоправни захтев, 
па суд донесе пресуду којом се оп- 
зужба одбија м omTeheHHK ynyhyje 
да свој имовинскоправни захтев о- 
стварује у грађанској парници, онда 
се у смислу одредбе чл. 34 Закона 
о застарелосги потраживања има 
узети да ie застарелост прекинута 
даном стављања имовинскоправног 
захтева у кривичном поступку под

Када тужена у бракоразводној 
парници није до закључеља главне 
расправе поставила захтев за издр- 
жавање детета суд не може о томе 
одлучити II за време протекло до 
доношења пресуде. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 1195/62).

Тужитељ је у бракоразводној 
парници пресудо.м обвезан да плаћа 
на име издржавања детета почев од 
маја до краја октобра 1961. године. 
Тужилац је поднео жалбу, која је 
основана, и I. ст. пресуда у том де- 
лу преиначена, тужена са тим сво-
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јим захтевом за издржавање детета 
одбијена, a мз разлога:

Према чл. 68. ст. 1 ОЗБ I. ст. суд 
he пресудом к^уом 'изриче 'развод 
брака одлучити и о чувању, васпи- 
тању и издржавању заједничке де- 
це, a no становишту Врх. суда то 
значи од тога дана када доноси пре- 
суду па у будуће.

Када тужена није до закључења 
гл. расправе поставила захтев да I. 
>;т. суд у бракоразводној парници 
одлучује о издржавању заједничког 
детета, онда I. ст. суд није могао од- 
лучивати о издржавању детета ni>e 
дана доношења пресуде којом је 
развео брак парничних странака, a 
пошто је ипак одлучио прекорачио 
је тужбени захтев, због чега је и 
одлучено као у изреци ове пресуде 
применом чл. 360. ст. 1 тач. 5 ЗПП.

Општа изјава о плаћању дуга не- 
ма за последицу прекид тока заста- 
релости (Врх. привр. суд Сл. бр. 
2418/62—3).

У покренутом привредном спору 
тужилац је утужио потраживање 
које је на основу извршене цесије 
тужени обавезан да плати тужиоцу. 
Тужилац је наиме према првобитном 
дужнику-цеденту имао потражива- 
н>е на основу правоснажног правног 
наслова, па је у току извршног по- 
ступка за наплату овог потражива- 
ња по споразуму са дужником-из- 
вршеником a за намирење своје 
тражбине примио од дужника цеси- 
ју према којој је овај тужиоцу у- 
ступио своју тражбину пре.ма ту- 
женом. —

Тужени је у току парнице изме- 
ђу осталог истакао приговор заста- 
релости права на наплату утуженог 
тј. цедираног потраживаше наводе- 
ћи да је од дана настанка тражбине 
па до дана утужења протекао пред- 
виђен рок застарелости. Тужилац је 
поводом тога истицао да је у току 
рока застарелости дошло до преки- 
да услед признања дуга од стране 
туженог. —

Првостепени суд је уважио при- 
roBop застарелости, јер је између 
осталог нашао да ток рока застаре- 
лости није био прекинут сматрајући 
да је овлашћен представник тудсеног 
да|а1 општу изјаву према којој jt

изјавио да ће исплатити сва ду- 
дуговања свога правног предходни- 
ка-цедента, a да оваква изјава не- 
ма карактер изричитог признања 
дуга. —

Поводом жалбе тужиоца на пре- 
суду којом је уважен приговор за- 
старелости и тужбени захтев одби- 
јеи; другостепени суд је побиАану 
пресуду потврдио a жалбу одбио из 
следећих разлога:

„Није основан жалбени навод да 
је настЈ'пио прекзад заста1>елости у- 
след признања дута од стране ту- 
женог и да је требало да се у ци- 
љу утврђиваша ове чињенице извр- 
ши суочење између сведока Д. и Ц. 
Из записника са главне расправе од 
13 новембра 1962 године утврђује се 
да сведок. Д. не тврди да је сведрк 
Ц. признао предметно дуговање, већ 
само да је изјавио да he бити пла- 
heHH сви дугови. Према томе, када 
се радило о једној изјави општег ка- 
рактера a не о признању одређеног 
дуга, онда ова изјава и када би по- 
стојала, не би у смислу члана 31. 
Закон о застах>елости лотражива- 
н>а могла да има за последицу пре- 
кид застарелости, те је сходко томе 
било непотребно да се нареди пред- 
лложено суочење.”

Ништавни су правни послови у 
промету робом закл.учени између тр- 
гсвинских предузећа на велико (Врх. 
привр. суд Сл. број; 96/1963—3).

Тужилац је тужбом захтевао да 
му тужени исплати купопродајну це- 
ну за бетонско железо и бетонски 
челик, a тужени се у спору бранио 
да је правни посао забрањен према 
позитивним прописима и да према 
томе није дужан да плати утужену 
купоЕну цену. —

Првостепени прЈшредни суд је у- 
довољио тужбеном ,захтеву, па jfe 
пова^^зм жалбе туж|еног другосте- 
пени суд побијану пресуду преина- 
чио тако да је тужбени захтев у це- 
лости одбио a тужиоца обвезао да 
туженом плати парничне трошкове. 
У  образложењу другостепене пресу- 
де наведено је caeflehe образложено 
правно становиште:

„Уговором по закључници од 30 
септембра 1961 године тужилац је
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продао туженом 77 тона „бетонског 
челика”,а уговором по закључници 
од 18 октобра 1961 године 210 тона 
„бетонског железа”. У  обим закл.уч- 
ницама је назначено да је наведена 
роба продата у шипкама, димензија 
између 14 и 28 мм, по цени од 106 
дин. по 1 кг франко утоварено у ва- 
гон у IHOBOM Саду. Из тих чињени- 
ца (исти услови у погледу димен- 
зија робе, као и г<ене), као и из 
чињенице да се и у првом и у дру- 
гом случају стварно ради о артиклу 
који је бетонски челик, те да се овај 
у промету означава и општим именом 
„железо”, следи да је тужилац и по 
закључници од 18. октобра 1961 ту- 
женом продао челик. —

Наредбом Државног секретарија- 
та за послове робног промета о од- 
ређивашу посебних услова за про- 
мет челика (Сл. лист ФНРЈ број 
42/60), као и Наредбом о измени те 
наредбе (Сл. лист ФНРЈ број 18'61) 
прописано је да трговинско предузе- 
he на велико не може продавати че- 
лик другим трговинским предузећи- 
ма на велико; изузетно оно то може 
чинити само у оправданим случаје- 
вима, али само по набавној цени. —

У  конкретном случају, тужилац 
ни у тужбу ни у постзгпку није ни 
тврдио да је челик продао туженом 
под околностима које се могу оква- 
лификовати као оправдан случај, 
нити га је продао по набавној цени, 
нити је уопште на таквим околво- 
стима засновано становиште да су од 
носни послови с туженим допуштени 
и да су у важности. —

Из тога даље следи, да хупопршо- 
дајни уговори, што су их парничне 
странке склопиле по поменутим за- 
кључци.ма, нису допутитени по наве- 
деним наредбама Државног секрета- 
ријата за послове ркзбног промета, 
управо: д.а су забран»ени. У  тим на- 
редбама додуше не стоји изричито 
да су такви послови и ништави, али 
ништавост таквих послова прописа- 
на је у Закону о регулисању послов- 
них односа на тржишту (Сл. лист 
ФНРЈ број 30'62). У члану 31. тога 
закона изричито стоји да је ништав 
уговор о куповини и продаји робе 
којим се врши недопуштена препро- 
даја робе. Како тужилац у конкрет- 
ном случају тражи исплату купов- 
не цене за робу продату баш таквим 
уговором, удовољење таквом захтеву 
изазвало би последице које би биле 
у очигледној супротности са цид>ем

који се жели постићи како поме- 
нутим Законом тако и поменутом 
Наредбом”.

Патеити важећи у време ступан>а 
ва снагу закона о патентима и тех- 
иичким унапређен>1лма остају иа сна- 
зи и даље. — Патенти престају да 
важе и пре истека рока од 15 годи- 
на ако се не плати прописна такса 
у одређеном року. — Лице које по- 
вреди патент одговара по општим 
прописима па је застарви рок за о- 
CTBapMBasbe вакнаде штете три годи- 
де. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 661/19K).

Нападнутом пр>есудом делимично 
је уважен тужбени захтев. Жалбу 
су уложили како тужени, тако и ту- 
жилац. Жалбе су делимично основа- 
не, и I. ст. пресуда делимично уки- 
нута, a из разлога:

По чл. 104 Закона о патентима и 
техничким унапређењима (Сл. лист 
ФНРЈ бр. 44 60) патенти који су ва- 
жећи у време ступанва на снагу овог 
закона остају на снази и дал»е по 
одредбама овог закона.

Тужиоцу је издат патент 23. авг. 
1955. год, a важи од 31. уарта 1955. 
По чл. 19. Поменутог Закона патент 
престаје да важи и пре истека рока 
од 15 година ако се не плате пропи- 
сане таксе у одређеном року. Тзгже- 
ни тврди да тужилац таксе уопште 
није платио, па ову околност треба 
I. ст. суд да утврди, јер од ње зави- 
си правилна примена Закона.

По чл. 99 пом. Закона повредом 
патента сматра се неовлашћено при- 
мењиваше при1авл>еног или зашти- 
ћеног проналаска и неовлашћено 
стављање у промет предмета израђе- 
них према пријављеном или зашти- 
ћеном проналаску, односно његова 
употреба у привредне сврхе. По чл. 
98. истог Закона лице Koie повреди 
пријављени или заштићени пронала- 
зак одговара за штегу по општим 
правилима о накнади штете.

На основу тих прописа правилно 
је станоБиште I. ст. суда да тужи- 
лац у конкр. случају остварује нак- 
наду штете, па је правилно приме- 
њен чл. 19 Закона о застарелости по- 
траживаша ,тј. утврђено да је по- 
траживање старије од 3 године од 
дана подношеша тужбе застарело.
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Код потраживања радника коЈа 
проистичу из радног односа подно- 
шење захтева привредној организа- 
цији има за правну последицу пре- 
кид застаре. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
бозадбз).

I. ст. суд је тужбу радника одбио. 
Уложена жалба је основана, I. ст. 
пресуда укинута, a из разлога:

Чл, 21. ст. 1. тач. 1. Закона о за- 
старелссти потраживања предвиђа 
да потраживање радника која про- 
истичу из радног односа застаревају 
за две године, a пошто се овде ради 
0 захтеву из радног односа за испла- 
ту личног дохотка за извршени рад 
то је за ово потраживање тужиоца 
предвиђен застарни рок од 2 године 
рачунајући од дана када је ова оба- 
веза тужене доспела (чл. 2. ст. 1. За- 
кон. о заст. потраживања).

Међутим, прописи главе X I Закона 
о радним односима предвиђају на- 
чин остваривања права радника из 
радног односа, да је радник дужан 
прво да се обрати органима управ- 
љања своје привредне организацијје 
па да тужбу суду може поднети у 
року од 30 дана односно у року од 
2 године ако се тужбом захтева на- 
ккада штете, од дана доставе одлу- 
ке вишег органа управљања, од да- 
на поднетог захтева од стране орга- 
на инспекције рада односно по ис- 
теку рока у коме је надлежан ор- 
ган привредне организације био ду- 
жан да донесе одлуку (чл. 339 и чл. 
342 Закона о радним односима).

Прописи цит. закона имају се тако 
схв,атити да тужиочево потражива- 
ње застарева за 2 године од доспе- 
лости, али ако он у овом року по- 
крене поступак код органа управ- 
љања своје привредне организације 
и тај поступак у овом року не буде 
довршен, тако да тужбу поднесе по 
истеку рока застаре од две године, 
a у року од 30 дана (односно 2 годи- 
не) наведеном у чл. 342. ст. 4 Зако- 
на о радним односима онда се има 
сматрати да је застаревање преки- 
нуто подизањем захтева код органа 
на управљања привредне организа- 
ције.

Побијање правних дела ван сте- 
чаја се може остварити тужбом или 
приговором. — Побијати се могу сва 
правва дела којима се наноси ште-
та. (Врх. суд АПВ цр. Рев. 4333962).

Против две сагласне одлуке нижих 
судова, уложена је ревизија, која је 
основана, и обе од.луке укинуте, a 
из разлога;

II. ст. суд сматра да туженик са- 
мо тужбом може остваривати свој 
побојни захтев, a тај се захтев мора 
управити и на тужиоца и на извр- 
шеника, јер се само у односу на обо- 
јицу може поништити правни посао 
који су склопили.

Правно становиште П. ст. суда ни- 
је правилно. Наиме, према правним 
правилима о побијању правних де- 
ла ван стечаја побијање се може о- 
стваривати тужбом или приговором. 
Побојни захтев се по правилу оства- 
рује тужбом побојног обвезника, али 
ако побојним правним делом није 
још отуђено из тужиочеве имовине, 
већ је настао само основ за такво 
отуђење, тада he се побојни захтев 
моћи остваривати и приговором про- 
тив остварења побојне тражбине. Та- 
кође се право побијања може оства- 
ривати и путем приговора онда када 
треће лице против повериоца као 
тражиоца извршава поднесе тужбу 
којом тражи признаше права вла- 
сништва заплењених покретнина и 
њихово излучење испод извршења. 
Побојни обвезник је лице с којим је 
склопљен побојни правни посао, па 
поверилац свој побојни захтев може 
управити само на то лице, a не мо- 
ра обухватити и дужника који је о- 
туђио своју имовину побојним прав- 
ним послом. Према томе, туженик 
.може да остварује своје побојно пра- 
во у оквиру ове парнице и путем 
приговора и само против тужиоца.

Према правним правилима о поби- 
јању правних дела ван стечаја по- 
бијати се могу сва правна дела ко- 
јима се наноси штета дужноковим 
повериоцима, a учињени су за по- 
следње две године пре побијања, ако 
је друга страна морала знати за на- 
меру оштећеша. Према томе је по- 
требно д,а код дужника постоји на- 
мера да оштети своје повериоце и 
да је друга страна за ову намеру 
морала знати.
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РАДНИМ ОДБОРИМА АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ

Према Правилнику о Раду радних одбора адвоката и адво- 
катских приправника на територији наше Коморе сви Радни од- 
бори дужни су да одрже редовну годишњу конференцију најкас- 
није до конца априла 1963.

Умољавају се Радни одбори, да се придржавају Правилника, 
да одрже своје годишње конференције благовремено и да о дану 
одржавања исте известе Управни одбор најмање 15 дана пре одр- 
жавања.

Након одржане годишње конференције умољавају се Радни 
одбори, да доставе извештаје и преписе записника у року од 7 
дана Управном одбору Адвокатске коморе.

Управни одбор А К  у АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА А К  У  АПВ

На седници Управног одбора А К  у АПВ која је одржана дана 
28. фебруара 1963. године донесена су следећа решења;

1. Узима се -на знање извештаји о  раду Ксоторе.
2. Решењем бр. 80/63, a на основу чл. 41. ЗОА услед пресе- 

лења седишта адв. канц. уписује се у именик адвоката А К  у АПВ 
Јордан Пешев са даном 28. II 1963. a са седиштем адвокатске кан- 
целарије у Ковину.

3. Решењем бр. 81/63 брише се из именика адвоката А К  у 
АПВ Јовановић Владимир из Ковина, услед заснивања радног 
односа, a за преузиматеља адвокатске канцеларије одређује се 
Јордак Пешев адвокат из Ковина.

4. Решењем l6p. 403 '62. узима се на знање извештај др Ф. Ара- 
ницки адвоката из Срем. Митровице о преузимању архиве адво- 
ката М. Вукосављевића.

5. Решењем бр. 40/63. узима се на знање извештај адвоката 
Ристић Петра из Сомбора о преузимању архиве адвоката Тибор 
Сабоа из Сомбора.

6. Решењем бр. 296/62. узима се на знање извештај адвоката 
Јосифа Подградског о преузимању архиве адвоката Јована Секе- 
л>а из Зрењанина.

7. Решењима бр. 63,57,53/1963. узимају се на знање уговори 
о пружању правне помоћи које је склопио адвокат Стојан Михај- 
ловић из Зрењанина са „Народним магазином” , „Текстил-проме- 
том” и Фабриком чарапа „Ударник” из Зрењанина.

8. Решењем бр. 77/63. брише се из именика адвоката А К  у 
АПВ са 28. II  1963. услед пензионисања, адвокат др Стеван Фра-

(Наставак на 32 страни)
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A  К  Т  И В A :

БИЛАНС АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ
1962

I. РАЧУН ИМОВИ1НЕ

Ред.
број

Стр.
гл.
књ.

Н а з и в  р а ч у н а Предколош Главна
колона

1 357 Р-н 'Некретнина-зграде 4,042.313
2 357 „ Инвентара 1,383.417
3 341 „ Ситног инвентара 104.795
4 339 „ Библиотеке 829.145
5 350 „ Благајне 25.331
6 351 „ Народне банке жиро р-н. 722.571
7 362 „ Народне банке фонд посмрт. 162.208
8 332 „ Адвоката 725.939
9 352 „ Чланова посмрт. фонда-

адвоката у пензији 40.350
10 346 „ Дужника 348.248

УКУПНО: 8,384.317

ГУБИТАК: II. РАЧУН ГУБИТКА

1 1 354 1 Р-н Управних трошкова: 
Плате сталних службеника 921.770

6,505.876

хонор. (кшиг. и функц. коморе) 528.400
прековремени рад 118.500
новогодишње награде службеника 72.150
Доприн. бзгџ. из лич. доходака 386.300
Допр. за соц. осиг. из лич. доход. 547.775
Допринос за стамбену изградњу 99.606

из личних доходака 
Допун. допринос за соц. осигур. 49.723

из личних доходака 
накнада саобраћ. предуз. из лич. ?4.945

дохгјјцака
огрев, освет. и вода из лич. дох. 127.659
поштарина, телефон и трош. нов. 373.400

и плат. промета 
канц. матер. и одрж. чистоће 119.847
служб. листови и часописи 20.330
осигураше инвентара и касе 5.701
чланарииа Савезу Адвок. Ком. 1,070.000

Југославије
субвенција Гласнику Адвок. Ко- 1,000.000

море у АПВ
путни р-ни: чланова Савета: УО 379.156

и Дис. суда
путни р-н: путовања Савета УО 145.678

ван Н. Сада
путни р-н. за обил. Радн. одбора 67.408
трошкови одржавања годишње 93.772

Скупштине Коморе 
курс адвокат. приправника 12.500
стипендија два студента права 180.900
оправка инвентара 9.582
оправка пословних просторија 9.362
трошкови организ. адв. приправ. 
разни издаци (репрезентација,

16.194

венци итд.) 125.218
ВИШАК НА ПРИМАЊИМА: 1,394.323

УКУПНО: 1 7,900.199



y  НОВОМ САДУ HA ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 
ГОДИНЕ
БИЛАНСА П A С И В A

Ред.
број

Стр.
гл.
књ.

Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна 
. колона

1 352 Р-н Адвоката 5.100
2 342 „ Чланова посмрт. фонда адвок. 800

у пензији
3 346 „ Веровника 360.755
4 336 „ Гласника Адвокатске коморе

у АПВ 11.793
5 335 „ Пореза на аутор. право 421
6 347 „ Капитала 3,718.837
7 343 „ Отпис неутериве чланарине 784.112
8 348 За покриће мањкова 485.356
9 338 „ За усавршаван>е материјалне 648.324

базе Коморе
10 353 „ Ванредне помоћи 702.508
11 335 „ Фонда посмртнине 271.988

ВИШАК НА ПРИХОДИМА: 1,394.323

УКУПНО; 8,384.317

И ДОБИТКА ДОБНТАК

1 365 Р-н Чланарине 4,267.000
2 359 „ Уписнина адвоката и прес.

канцеларија 98.000
3 360 „ Уписнина адв. приправника

и промена праксе 11.500
4 349 „ iVo коморски допринос 3,247.397
5 316 „ Камата 6.060
6 337 „ Огласа 23.000
7 363 „ Разних примања 100.133
8 344 „ Новчаних казни 79.000
9 361 „ Станарине 18.109

УКУПНО: 1 7,900.199

Шеф рачуноводства 
Бошко М. Боројевић, с. р. 

хон. књиговођа

БлагаЈник У. О. 
Золтан Тандал, с. р.

Председник управног одбора 
Милорад БсшЉ, с. р.

31. X II 1962 год.
Нови Сад

Овај биланс је прегледан од стране Комисије за преглед финан- 
сијског пословања Коморе, сравњен са Главном књигом и осталим по- 
моћним кшигама и нађено да је исти правилно састављен и исправан. 

Комисија за преглед финансијског пословања Адв. коморе у АПВ

Председник:
др Војин Мијатовић, с. р.

Чланови:
др. Јосип Петерка, с. р. 

Јосип Кујунџић, с. р.



тутдан из Новог Сада, с тим да задржава чланство у Фонду посмрт- 
нине, a за преузиматеља се одређује адвокат др Никола Перваз 
из Новог Сада.

9. Решењем бр. 76/63. брише се из именика адвоката А К  у 
АПВ са даном 28. II 1963. услед пензионисања др Шандор Цабафи 
адвокат из Кањиже с тим да задржава чланство у Фонду П01смрт- 
нине, a за преузиматеља се одређује др Јожеф Рекецки.

10. Решење бр. 55/63. брише се из именика адвоката А К  у 
ЛПБ ус.пед пензионисања са даном 31. јануара 1963. др Табаковић 
Павле адвокат из Бајмока, a за преузиматеља се одређује Узон 
др Никола адвокат из Бајмока.

11. Решењем бр. 56/63. брише се из именика адвоката А К  у 
АПБ са даном 1. фебруара 1963. године, услед заснивања радног 
односа Јовановић Далибор из Н. Сада, a за преузиматеља се одре- 
ђује адвокат Ненад Јовановић из Н. Сада.

12. Решењем бр. 61/63. узима се на знање да је Милија Ла- 
кићевић адвокат из Куле 1. фебруара 1963. године преселио се- 
диште своје адвокатске канцеларије у Н. Сад.

13. Решењем бр. 59/63. узима се на знање да је Узон др Ни- 
кола 1. II 1963. седиште своје адвокатске канцеларије преселио 
из Суботице у Бајмок.

Управни одбор А К  у АПБ

ПРЕТПЛАТА НА „ГЛАСН И К“ ИЗНОСИ ГОДИШЊЕ 
1.200 ДИНАРА, A  УПЛАЋУЈЕ СЕ НА Ж ИРО РАЧ УН  
АДБОКАТСКА КОМОРА У  АПБ 151-13-603-99. На поле- 
ђини извештаја означити тачну адресу.

,ГЛАСНИК“ излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун код 
Народне банке 151-13-603-99 / Штампа „Будућност", погон књига и брошура
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